
 
 

        

 

 

 

             

        Θέρμο: 29 Νοεμβρίου 2017 

        Αριθ. Πρωτ.: 75 

 

 

  

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διήμερου εισαγωγικού επιμορφωτικού σεμιναρίου στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα: «Διαχείριση και ανάδειξη του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος-Σύγχρονες προσεγγίσεις- Αειφορία» στις 2 και 3 Φεβρουαρίου του 

2018.  

 

Το Κ.Π.Ε. Θέρμου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού 

Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με 

τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο 

υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει τη διοργάνωση διήμερου εισαγωγικού 

επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 

του 2018, με θέμα: «Διαχείριση και ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος-Σύγχρονες 

προσεγγίσεις- Αειφορία». 

Η έναρξή του θα είναι στις 17:00 την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στο κτίριο της 

Τράπεζας της Ελλάδας (στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου) και η λήξη το μεσημέρι του 

Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου στις 15:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που 

αφορούν στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στην τάξη τόσο σε θεσμικό 
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πλαίσιο όσο και σε πρακτικό με έμφαση στην απόκτηση διδακτικής μεθοδολογίας 

θεωρητικής και βιωματικής. Το σεμινάριο επίσης στοχεύει στην παιδαγωγική και 

επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα τη φετινή 

χρονιά ή προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον, στην αειφορική προσέγγιση των 

μνημείων ως μέρος της σύγχρονης ζωής, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την κοινωνική 

καινοτομία. 

Με την ολοκλήρωση της διήμερης επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες που θα 

παρακολουθήσουν ανελλιπώς το πρόγραμμα θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης και θα 

εγγραφούν στο μητρώο επιμορφωμένων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που τηρείται 

στο κέντρο. 

Το σεμινάριο προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν 60 εκπαιδευτικοί των νομών 

εμβέλειας του ΚΠΕ Θέρμου:  

α) Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, 

Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κεφαλληνίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ζακύνθου  

β) Β/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων: Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 

Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Γ΄ Αθήνας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου. 

γ) Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των παραπάνω διευθύνσεων. 

δ) Εκπαιδευτικοί από Κ.Π.Ε., τα οποία υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης με αντίστοιχη θεματική. 

Το ΚΠΕ Θέρμου θα καλύψει τα έξοδα της διατροφής όλων των συμμετεχόντων 

(καφές-κουλουράκια την πρώτη μέρα και γεύμα τη δεύτερη μέρα στο Θέρμο). Τα έξοδα 

μετακίνησης των εκπαιδευτικών από και προς το Κέντρο θα βαρύνουν τους ίδιους. Για τα 

μέλη των Κ.Π.Ε. ισχύει η εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου 200064/Δ2/23-11-2016. 

Το ΚΠΕ Θέρμου θα καλύψει τη διαμονή σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια του 

ξενοδοχείου «Θέρμιος Απόλλων» των συμμετεχόντων, των οποίων η έδρα εργασία τους 

απέχει περισσότερο από 160 χιλιόμετρα από το Θέρμο. Οι συνάδελφοι που θα 

προέρχονται από περιοχές, που δεν τους καλύπτει το πιο πάνω όριο των 160 χιλιομέτρων, 

θα μπορούν να φιλοξενηθούν στον ξενώνα του ΚΠΕ. Μπορούν να φιλοξενηθούν έως 20 

εκπαιδευτικοί σε δωμάτια με διπλά κρεβάτια (πάνω-κάτω) και θα πρέπει να έχουν μαζί 

τους σεντόνια, πετσέτες και μαξιλαροθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες για τον ξενώνα 

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου www.kpe-thermou.gr . 

 

 

 



 
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου: 

 Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου του 2018 (5:00 μμ.) στο κτίριο της Τράπεζας 

της Ελλάδος στο Αγρίνιο: 

Εισηγήσεις τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού 

Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Σάββατο 3 Φεβρουαρίου του 2018 (09:30 πμ.) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ 

Θέρμου στο Μέγα Δένδρο: 

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 

μουσείο. 

Ιστορική αναφορά στην Αιτωλική Συμπολιτεία. 

Βιωματική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο αρχαιολογικό μουσείο 

Θέρμου. 

Λήξη των εργασιών του σεμιναρίου στις 3 μμ.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου με τις επιμέρους εισηγήσεις και τα 

εργαστήρια θα ανακοινωθεί, όταν οριστικοποιηθεί, στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Θέρμου 

www.kpe-thermou.gr   

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν τις αιτήσεις τους (επισυνάπτεται 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεών τους 

μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, έτσι ώστε οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων 

να γνωστοποιήσουν στο Κ.Π.Ε. με αξιολογική σειρά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14 

Δεκεμβρίου 2017 τα ονόματα των εκπαιδευτικών, που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους. 

Η γνωστοποίηση από τους Υπευθύνους παρακαλούμε να γίνει συγκεντρωτικά με 

επισύναψη της φόρμας εγγραφής του κάθε εκπαιδευτικού στο FAX: 2644024032 ή στο e-

mail: kpetherm@gmail.com ώστε να ζητηθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. η έγκριση συμμετοχής και 

μετακίνησής τους. 

Οι εκπαιδευτικοί των Κ.Π.Ε. θα αποστείλουν μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2017 τις 

αιτήσεις τους απ’ ευθείας στο Κ.Π.Ε. Θέρμου (επισυνάπτεται ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) στα 

παραπάνω στοιχεία. 

Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε  

 
Καρανταλής Νικόλαος 
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